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1. Eierforhold

• Fortin AS eier Bjølsenhallen 

• Ragde eiendom drifter bygningen for Fortin AS

• Oslo kommune leier delen som er idrettshall

• Sagene IF drifter idrettshallen for kommunen



3. Ansvarsforhold

• Hva har Sagene If ansvar for? 
– Ansvarlig representant over 18 år med brannvern kurs i hallens 

åpningstider. 
– Holde tilsyn med brukergruppene – håndheve ordensreglene
– Åpne og stenge hallen iht minimum åpningstider* 
– Evakuering ved brannalarm 
– Stenging av dusjer 
– Melde fra skriftlig ved feil, mangler og innbrudd
– Sørge for forsvarlig bruk, lagring og vedlikehold av 

utstyr/inventar/ materiale i hallen
– Rydde
– Renhold i helgene og mellom 24/6 og 15/8
– Forsikre eget innbo



3. Økonomi

• Inntekter: 
– Driftsbidrag: 180.000 kr
– Tilsyn dagtid: 200.000 kr
– Utleie: 200.000 kr 
– Kiosk: 170.000 kr
– Supporterutstyr: 10.000 kr

– SUM: 760.000 kr

= 415.000 kr i pluss

• Utgifter: 
- Vedlikehold: 60.000 kr
- Drift: 90.000 kr
- Hallvakter: 40.000 kr
- Kiosk: 150.000 kr
- Supporterutstyr: 5.000 kr

- SUM: 345.000 kr



4. Hallvakta - Ansvar 

• Ansvar: 
– Brannvernleder 

– Håndheve ordensreglene og hjemmelagsregler

– Åpne og stenge

– Rapportere feil og mangler

– Holde vakt 

– Drive kiosk 

– Rydde 



4. Hallvakta - Ansvar 

Og sist, men ikke minst å være Sagene IFs ansikt 
utad! 

- Ta imot folk på en god måte!

- Være hyggelig, høflig og imøtekommende!

- Snakke ordentlig til folk og med hverandre!

- Vaktbua må se ok ut! 



5. Hallvakta - Rutiner 

• Rutiner: 

– Vaktlisten – Hvilke lag har vakt når

– Nøkler – Nøkkelboksen og nøkkelskapet

– Vakttelefonen – Ha med hele tiden

– Sjekklisten – krysseliste for oppgavene

– Vaktinstruksen – oppslagsverk 







6. Ordensregler 

• Det er hallvaktas ansvar å håndheve 
ordensreglene, inkludert hjemmelagsreglene.

• Sanksjonsmuligheter: 

– Bortvise fra hallen – Vakta gjør selv vurderingen

– Bot på 1000 kr – Må kunne dokumentere brudd

• For eksempel ved å ta bilde med telefonen av skader e.l



8. Ordensregler 

1. De ansvarlige ledere for brukerne skal påse at ordensreglene blir overholdt.

2. Brukerne av anlegget skal si fra om skader som måtte oppstå på lokaler, baner og 
inventar til hallvakten.

3. Det er kun brukerne av hallen som skal oppholde seg i Bjølsenhallen.

4. Lag som har Bjølsenhallen som hjemmebane må etterleve hjemmelagsreglene*

5. Klubber/lag/leietakere skal påse at arealene de bruker/leier ser ok ut etter bruk.

6. Brukerne av hallen har selv ansvar for sitt idrettsutstyr og sine verdisaker.

7. Det er ikke lov med ballspill i fellesområdene og ikke lov med fotball på match. 

8. Brukerne av hallen skal bruke innesko som ikke lager svarte merker i gulvet

9. Røyking og snusing er ikke tillatt noe sted i hallen, heller ikke i garderober og dusj.

10. All bruk av håndballklister er forbudt.

11. Brukere av anlegget som ikke overholder ordensreglene vil bli bortvist.



7. Sikkerhet

• Brannrutiner – Vest, evakuering, 110

• Førstehjelp – Hjertestarter, førstehjelpsutstyr

• Sikring av håndballmål – På veggen/ boltet
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